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PARECER FUNDAMENTADO DE UM
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A

SUBSIDIARIEDADE
Assunto: Parecer fundamentado da Assembleia Nacional francesa sobre a proposta de

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante à aplicação da Diretiva
2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno, instituindo um
procedimento de notificação para os regimes de autorização e os requisitos
relativos aos serviços, e que altera a Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento (UE)
n.º 1024/2012 relativo à cooperação administrativa através do Sistema de
Informação do Mercado Interno
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da
subsidiariedade.

A Assembleia Nacional francesa procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre
a proposta de diretiva em epígrafe.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.
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ANEXO

ASSEMBLEIA NACIONAL

CONSTITUIÇÃO DE 4 DE OUTUBRO DE 1958

14ª LEGISLATURA

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016-2017

10 de março de 2017

RESOLUÇÃO EUROPEIA

que contém um parecer fundamentado sobre a conformidade com o princípio da
subsidiariedade da proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante à
aplicação da Diretiva 2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno, instituindo um

procedimento de notificação para os regimes de autorização e os requisitos relativos aos
serviços, e que altera a Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 relativo à

cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno
(COM(2016) 821 final).

É considerada definitiva, em aplicação do artigo 151.º, n.º 9, do Regimento da Assembleia
Nacional, a resolução com o seguinte teor:

Ver os números: 4531 et 4538.
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Artigo único

A Assembleia Nacional,

Tendo em conta o artigo 88.º, n.º 6, da Constituição,

Tendo em conta o artigo 151.º, n.º 9, do Regimento da Assembleia Nacional,

Tendo em conta os artigos 5.º e 7.º do Tratado da União Europeia,

Tendo em conta o artigo 3.º do Protocolo n.º 1 relativo ao papel dos parlamentos nacionais na
União Europeia, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia,

Tendo em conta o Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da
proporcionalidade, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento
da União Europeia,

Tendo em conta a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante à
aplicação da Diretiva 2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno, instituindo um
procedimento de notificação para os regimes de autorização e os requisitos relativos aos serviços,
e que altera a Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 relativo à cooperação
administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno (COM(2016) 821 final), de
10 de janeiro de 2017,

Considerando que o procedimento de notificação proposto dificulta o exercício do poder
legislativo de tal forma que uma norma nacional que permita alcançar melhor os objetivos de
regulamentação das atividades de serviço poderia ficar privado de oponibilidade;

Considerando, em particular, que a criação duma ação preventiva que proíba a aplicação
duma medida notificada restringe excessivamente as capacidades de intervenção dos
Estados-Membros;

Considerando que a proposta da Comissão não justifica de forma suficiente de que modo a
modernização do procedimento de notificação permitiria cumprir melhor o objetivo de
aprofundar o mercado interno de serviços à escala da União;

Entende, por conseguinte, que a proposta de Diretiva acima referida não está em conformidade
com o princípio da subsidiariedade.

Paris, 10 de março de 2017

O Presidente
Assinado: Claude Bartolone


